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Voettocht door het Bargerveen samen 
met Erik Bloeming, boswachter Staats-
bosbeheer 
(pagina's 76-80) 
 
Langs de zuidoostelijke utlopers van de 
Hondsrug liggen de resten van de vroegere uit-
gestrekte grensmoerassen tussen Nederland en 
Duitsland. Het overgrote deel van dit vroegere 
Boertangermoeras is in de loop van de 19de 
eeuw afgegraven. Bij Zwartemeer vlak voor de 
Duitse grens is een deel van dit oude hoogveen 
weer hersteld. Het Bargerveen is inmiddels een 
van de mooiste hoogveengebieden van Neder-
land geworden. De uitgezette route gaat dwars 
door het uitgestrekte veengebied en voert de 
wandelaar langs levend hoogveen met 
Hoogveenveenmos, Veenbes en Lavendelhei, 
maar ook langs veenplassen met Geoorde futen, 
Dodaarzen en Kokmeeuwenkolonies. De wan-
deling van ruim 5 uur gaat door een weinig be-
zocht deel van het Bargerveen en voert voor een 
deel over smalle schapenpaadjes. Het is belan-
grijk niet alleen de routekaart regelmatig te 
raadplegen, maar ook de aanwijzingen in de 
tekst nauwkeurig te volgen, zodat u niet verd-
waalt in dit uitgestrekte moeras. Bij normaal 
weer zijn stevige, hoge wandelschoenen 
voldoende. 
 
Hoe te bereiken: 
auto: vanaf Zwolle of Groningen via de A28, bij 
Hoogeveen richting Emmen over de A37 die 
overgaat in de N37; bij afslag Zwartemeer van 
de snelweg af; vanaf afslag rechtsaf; voor kanaal 
in Zwartemeer linksaf; rechtsaf de Kamerling-
swijk op, helemaal doorrijden tot einde weg, bij 
het kantoor van Staatsbosbeheer auto parkeren. 
openbaar vervoer: met de trein naar Emmen, 
vandaar bus 45 richting Klazienaveen; uitstappen 
bij halte Kamerlingswijk of Brug Santing in 
Zwartemeer (check op www.9292ov.nl); 2 
kilometer lopen (in zuidelijke richting) langs de 
Kamerlingswijk naar kantoor Staatsbosbeheer 
waar de wandeling begint.  
NB: In Weiteveen is het Veenloopcentrum met 
een B&B waar men voor een redelijke prijs kan 
overnachten. De B&B ligt op ongeveer 8 kilome-
ter van het startpunt van de wandeling, maar 
men kan hier fietsen huren. Te bereiken met 
bus 26, vanuit het station Emmen (zie 
www.veenloopcentrum.nl).  

Beschrijving wandeling: 
Vanaf het kantoor van Staatsbosbeheer eerst naar 
het linker uitkijkscherm; dan het paadje links en 
het klaphekje door; rechtdoor het pad over de kade 
volgen richting Duitse grens. 
 

(1) Recht voor het scherm  liep voorheen de Kamer-
lingswijk, een asfaltweg die dwars door het ge-
bied naar het zuiden liep. Deze weg is in 1996 
verwijderd. De kade waarover we lopen is in 
2006 gerealiseerd. Deze kaden hebben de la-
gere kaden uit de tachtiger jaren vervangen. 
Deze hielden het water onvoldoende binnen. Je 
kunt hier al veel vogels zien (bijv. Oeverzwaluw, 
Gele kwikstaart, Wintertaling, Kneu, Putter).  
 
Eerste paadje rechts, doorlopen tot scherm dan weer 
even terug en paadje rechts nemen (richting Duitse 
grens). 
 

(2) Op paadje veel Witte snavelbies; langs pad veel 
Struikhei, Dophei en Pijpenstrootje, aan weersz-
ijden lage delen die volgegroeid zijn met Wa-
terveenmos,  Fraai veenmos en Veenpluis en 
veel berken die als gevolg van de water-
standsverhoging zijn afgestorven. Aan weerszi-
jden van pad Blauwborst en Roodborsttapuit. 
Het gebied voor het scherm wordt gebruikt als 
waterbuffer. Als in andere delen van het veen de 
juiste waterstand is bereikt, vloeit het overtollige 
water in deze plas. De bodem is nog relatief vo-
edselrijk. Dat zie je aan de Grote lisdodde en de 
Grauwe wilgen. Aan de randen broeden nu nog 
Kleine karekiet en Rietzanger. Je hebt hier ook 
kans op Porceleinhoen en Grote zilverreiger. 
Wanneer in de loop van de jaren de plas steeds 
voedselarmer wordt, zullen deze soorten waar-
schijnlijk verdwijnen.  Langs het paadje naar de 
Duitse grens veel Kleine zonnedauw en Adders. 
 
Bij einde van het pad even greppel doorsteken naar 
het brede zandpad dat op de grens met Duitsland 
ligt en rechtsaf. 
 

(3) Dit zandpad heeft kleurrijke berm met o.a. Stijve 
ogentroost, Gewoon biggenkruid, Kale jonker, 
Tormentil en Moerasrolklaver. Bij bankje rechts 
zogenaamd bovenveens hooiland met Welriek-
ende nachtorchis, Rietorchis, Tormentil en Echte 
koekoeksbloem. Als je goed zoekt kun je hier 
aan de randen het Gelobd maanvarentje vinden. 
Hier ligt nog enkele decimeters veen op het 
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dekzand. In het voorjaar op de Tormentil het 
kleine Aardbeivlindertje. Let ook op Heide-
blauwtje, Oranje zandoogje, Bruin zandoogje, 
Koevinkje, Distelvlinder en Landkaartje. Ook 
goede kans op Wespendief: op de grond four-
agerend of rondcirkelend in de lucht. Op zom-
eravonden Nachtzwaluwen. 
 
Vlak voor afgerasterd heideveldje,  pad rechts nemen; 
doorlopen tot  klaphekje; direct na klaphekje linksaf. 
 

(4) Direct na klaphekje ligt recht voor ons een 
stukje echt levend hoogveen (blijf hier vooral op 
het pad en ga niet de laagte in, deze begroeiing 
is uiterst kwetsbaar); we zien een aantal mooie 
hoogveenbulten met Hoogveenveenmos (donk-
errood), Kleine veenbes en Lavendelheide; de 
slenken daartussen zijn o.a. begroeid met Wrat-
tig veenmos en Veenpluis. Langs het pad 
verderop veel Bruine vuurvlinders. Let ook op 
Heikikkers die meestal begin april gedurende 
een korte periode van ca. 2 weken helderblauw 
kunnen kleuren. 
 
Dan pad volgen dat even verder naar rechts buigt; 
op de T-splitsing linksaf;  pad buigt weer naar rechts, 
op driesprong links aanhouden (richting klaphekje), 
volg het schapenpaadje, voor het bos rechts af (ver 
weg links zie je aan de Duitse grens een ijzeren hek). 
 

(5) Hier veel Watersnuffels (kleine lichtblauwe 
waterjuffers); aan de andere kant van het water 
zit een kleine kolonie Aalscholvers; op het water 
ook Dodaars en Kuifeend. 
 
Doorlopen in westelijke richting met aan je rechter-
kant de plas. Aan het eind van de plas, op bredere 
dam, linksaf. 
 

(6) Links voor ons zien we de grote veenplassen van 
het Amsterdamse veld; dit is de grens tussen 
Amsterdamse veld en Meerstalblok. Neem de 
tijd om rustig over de plas uit te kijken. In de 
meeste jaren zit hier een Kokmeeuwenkolonie 
(niet altijd). Als de Kokmeeuwen er zijn, is er 
ook een grote kans op Geoorde futen. 
Gedurende een paar dagen eind april, begin mei 
komen hier massaal de eendagsvliegen en 
haften uit. Dan verzamelen zich boven deze 
plassen grote aantallen Boerenzwaluwen en 
Gierzwaluwen, maar ook Dwergmeeuwen, 

Zwarte sterns, Witwangsterns en Witvleugel-
sterns. Let ook op Bruine kiekendief en Boom-
valk. In de winter zitten hier grote groepen Riet-
ganzen. 
 
Rechtsaf via het sluisje met het zonnepaneel de Pu-
ritsloot oversteken; rechtdoor over klein dijkje door 
hoge struihei; halverwege een klaphekje; aan eind 
klaphekje naar breed zandpad. 
 

(7) In de Puritsloot zoe je goed het methaangas 
omhoogborrelen. Let op Bruine glazenmaker 
(een grote, bruine libel met bruine waas op 
vleugels) en Grote keizerslibel (blauw, grootste 
libel van Nederland). Langs het dijkje met 
schapenpaadje op heidevogels letten: Rood-
borsttapuit en Veldleeuwerik. 
 
Rechtsaf de brede zandweg op, met bocht mee, eerste  
weg rechts; 
 

(8) Uitkijkheuvel: geniet hier nog even van het 
uitzicht over het Amsterdamse veld; let op 
Boomvalk, Wespendief, Havik en Buizerd. Hier 
vliegen ook Kleine vuurvlinders. 
 
In  het bosje langs het pad eerste pad rechts; voor het 
houten hek linksaf, volg gele paaltjes; boerderijtje 
aan rechterkant passeren, gele paaltjes blijven volgen 
tot brede zandpad;  oversteken, stop met volgen gele 
paaltjes; eerste pad rechts bij rood-witte markering. 
 

(9) In bosje grote kans op wielewaal; als je na 
oversteken brede zandpad nog even verder loopt 
dan de roodwitte markering (rechts) liggen links 
een paar lange veenputten, waar je een goede 
kans hebt op Geoorde futen.  
 
Bij T-splitsing linksaf (volg rood-blauwe palen), 
daarna tweede pad rechts, vlak voor het perceel met 
hoge berken (NB: veel bosjes op kaart zijn inmiddels 
gekapt). 
 

(10) Langs het pad veel Ronde zonnedauw. Veel van 
de verveningsgaten hier zijn dichtgegroeid met 
Waterveenmos, Fraai veenmos, Pitrus, hier en 
daar langs de rand de ranke blauwgrijze Snavel-
zegge of de grijze polletjes van de Grijze zegge.  
Op de overgang van pad naar veengat vind je ook 
Melkeppe, Waternavel en Koningsvaren. In dit 
deel zitten veel Grauwe klauwieren. Let ook op 
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Blauwborst, Grasmus, Koekoek, Gekraagde 
roodstaart, Rietgors, Dodaars en Wielewaal. 
 
Volg gemaaide pad in noordelijke richting en ga bij 
de tweede dam rechts, waarna u bij een breed zand-
pad en een parkeerplaats uitkomt. 
 

(11) We verlaten hier het hoogveengebied: aan de 
westkant ligt het akkerbouwgebied met o.a. aar-
dappelen. Hier is het veen afgegraven. Het 
hoogteverschil met het niet afgegraven gebied is 
zeker enkele meters. Recht voor ons ligt een wa-
terplas die als buffer fungeert ten opzichte van 
het lagere akkerbouwgebied, zodat het grondwa-
ter uit het veengebied niet naar het noorden 
wegloopt. Langs het akkerbouwgebied vaak 
Torenvalken. 
 
Fietspad oversteken en pad over dijkje langs buffer-
plas volgen; bij uitkijkscherm pad onderaan dijkje 
blijven volgen; of over asfaltweg langs kerkje en 
rechtsaf terug naar kantoor Staatsbosbeheer. 
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